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ÄRADE INTERVJUPERSON

Alla 18—54-åriga finländare har haft lika stora möjligheter att
komma med i undersökningen. Ni är en av de 2500 personer, som
genom slumpmässigt urval kommit med i stickprovet.

Denna del av undersökningen berör finländarnas inställning till
födelsekontroll samt familje- och sexualliv. Undersökningen under-
stödes av Statens medicinska och samhällsvetenskapliga komissio-
ner samt av Medicinalstyrelsen.

Vi ber att Ni förhåller Er tillmötesgående till denna undersökning
genom att skriftligen svara på framställda frågor i följande formulär.

Färdiga svarsalternativ finns för de flesta frågorna i formuläret.
Framför varje svarsalternativ finns ett nummer. Sätt en ring kring
numret (t.ex. (@)) vid det alternativ, som bäst motsvarar Er egen
situation eller åsikt. Svarssättet på annorlunda beskaffade frågor
framgår av anvisningar som finns i formuläret.

När Ni har fyllt i formuläret, ber vi Er sluta det i bifogade kuvert,
och limma igen detsamma. Kuverten befordras slutna till forskar-
gruppen.

Vi ber Er beakta, att Ert namn inte framgår ur frågeformuläret,
utan Er identitet förblir helt hemlig även för forskarna. Intervjuaren
eller någon utomstående kommer inte att få se Era svar.

Vi ber Er ifylla formuläret möjligast omsorgsfullt. Genom att svara
uppriktigt på alla frågor, hjälper Ni på ett betydande sätt den
vetenskapliga forskningen, på ett område, om vilket det finns
mycket litet uppgifter från tidigare.

Vi tackar på förhand för Er hjälp

KAI SIEVERS OSMO KOSKELAINBN
Med. o. kir. dr. pol. dr.

Professor Yngre forskare vid Statens
i Hygien och Socialmedicin samhällsvetenskapliga
vid Turun Yliopisto kommission

KIMMO LEPPO ELINA VISURI
med. lic. pol. dr.

Forskningsassistent vid Forskningsstipendiat vid
Statens medicinska Statens samhällsvetenskapliga
kommission • kommission

AUNE RAITASALO
fil. kand.

Psykolog vid Institutet
för Arbetshygien



1 Man brukar säga att människor hör till olika
samhällsgrupper eller -klasser. Till vilken av följande
grupper eller klasser  anser Ni er själv höra?
1  till högsta eller ledande samhällsgruppen
2 till högre medelklassen
3 till lägre medelklassen
4 till arbetarklassen
5 till jordbrukarbefolkningen
6 till jordbrukarbefolkningen som småbrukare
7 svårt att säga, kan omöjligt säga

2 Till vilken av följande grupper eller klasser anser Ni att
er far eller målsman hör  eller hörde?
1 till högsta eller ledande samhällsgruppen
2 till högre medelklassen
3 till lägre medel klassen
4 till arbetarklassen
5 till jord brukar befolkningen
6 till jordbrukarbefolkningen som småbrukare
7 svårt att säga, kan omöjligt säga

3 Hur stor är er familjs (av ensamma; Er totala…)totala
månadsinkomst, efter skatteavdrag?
1 Under 500 mark
2 500-749 mark
3 750-999 mark
4 1000-1 499 mark
5 1 500-1 999 mk
6 2 000-2 999 mk
7 över 3 000 mk

4 Hur betydelsefull anser Ni att religionen är i ert liv?
1 mycket betydelsefull
2 betydelsefull
3 inte sä rskilt betydelsefull
4 av ingen betydelse
5 svårt att säga

5 Hör Ni?
1 till  den evangelisk- lutherska kyrkan
2 till evangelisk-lutherska

kyrkan och jag hör till
någon väckelserörelse

3 den ortodoxa kyrkan
4 något annat religiöst samfund
5 jag hör inte till något religiöst samfund

6 I Hur stor grad anser Ni er nyttja alkohol?
1 inte alls
2 inte just alls
3 synnerligen måttligt
4 medelmåttligt
5 mycket
6 väldigt mycket

Nu följer en rad påståenden eller frågor om vilka människor har
olika åsikter. Vi ber Er uttrycka er egen åsikt genom att sätta
en ring kring numret framför det svarsalternativ som bäst svarar
mot  er egen personliga åsikt.

8. Det är bra att det. i vårt samhälle finns
reformvänliga grupper, som försvarar friare moraliska
strömningar

1 helt av samma åsikt
2 av tämligen samma åsikt
3 svårt att säga
4 av något olika åsikt
5 av helt olika åsikt

9. Samlag utan kärlek är orätt
1 helt av samma åsikt
2 av tämligen samma åsikt
3 svårt att säga
4 av något olika åsikt
5 av helt olika åsikt

10 Finlands folk lever i en tid av moraliskt förfall
1 helt av samma åsikt
2 av tämligen samma åsikt
3 svårt att saga
4 av något olika åsikt
5 av helt olika åsikt

11  Kvinnan har full rätt att göra initiativ när hon vill ha
umgänge sexuellt med män

1 helt av samma åsikt
2 av tämligen samma åsikt
3 svårt att säga
4 av något olika åsikt
5 av helt olika åsikt

12  Homosexuellt beteende fullvuxna emellan är folks
ensak som myndigheterna och lagstiftningen inte på
något sätt borde få ingripa i

1 av helt olika åsikt
2 av något olika åsikt
3 svårt att säga
4 av tämligen samma åsikt
5 helt av samma åsikt

13. Jag har tämligen klara levnadsregler, vilka jag kan
lita på

1 av helt olika åsikt
2 av något olika åsikt
3 svårt att saga
4 av tämligen samma åsikt.
5 helt av samma åsikt

14. Mannen är till sin natur polygam, medan kvinnan är
monogam

7 När drack Ni senast alkohol (öl eller andra
alkoholdrycker)?
01 under det gångna dygnet
02 för 1-2 dygn sedan
03 för 3-4 dygn sedan
04  för 5-7 dygn sedan
05 för 1-2 veckor sedan
06 för 3-4 veckor sedan
07 för 1-3 månader sedan
08 för 4-12 månader sedan
09 för 1-2 år sedan
10 för 3-10 år sedan
11 för över 10 år sedan:
12 har aldrig druckit alkohol

1 av  he l t  o l i ka  å s ik t
2 av  nå go t  o l i ka  å s ik t
3 svå r t  a t t  sä ga
4 av  tä ml igen  samma å s ik t
5 he l t  av  s amma å s ik t

15. Även en helt tillfällig sexuell förbindelse kan vara
lycklig och tillfredsställa båda parterna

1 av  h e l t  o l i ka  å s ik t
2 av något olika åsikt
3 svårt att saga
4 av tämligen samma åsikt
5 helt av samma åsikt



16 En äkta makes tillfälliga snedsprång måste man kunna
godkänna

1 helt av samma åsikt
2 av tämligen samma åsikt
3 svårt att säga
4 av något olika åsikt
5 av helt olika åsikt

l7 Man bör understöda kvinnors förvärvsarbete eftersom det
ökar kvinnors ekonomiska självständighet
1 av helt olika åsikt
2 av något olika åsikt
3 svårt att säga
4 av tämligen samma åsikt
5 helt av samma åsikt

18 Det lönar sig inte att föda barn till världen, då framtiden
är oviss
1 av helt olika åsikt ,
2 av något olika åsikt
3 svårt att säga
4 av tämligen samma åsikt

helt av samma åsikt

19 En äkta makas tillfälliga snedsprång måste man
kunna acceptera

1 helt av samma åsikt
2 tämligen samma åsikt
3 svårt att säga
4 av något olika åsikt
5 av helt olika åsikt

20 De som är äldre  än sexton år borde fritt få
köpa pornografiska publikationer från
vissa butiker
1 helt av olika åsikt
2 av något olika åsikt
3 svårt att säga
4 av tämligen samma åsikt
5 helt av samma åsikt

21 Ungdomen  bör i skolorna informeras om preventivmedlens
användning
1 helt av  samma åsikt
2 av tämligen samma åsikt
3 svårt att säga
4 av något olika åsikt
5 av helt olika åsikt

 22 När anser Ni att  det är passande att ungdomar har samlag
med varandra?
 1 När de träffas första gången .
 2 när de har träffats några gånger
 3 när de sällskapar stadigt med varandra
 4 när de sällskapar med sikte på att gifta sig
 5 när de är förlovade
6 endast när de är gifta
7 svårt att säga

Nuförtiden diskuterar man mycket frågan om, när avbrytandet av
en graviditet eller abort borde tillåtas. Om någon av era
bekantar skulle vilja ha abort, tycker Ni att sådan borde
beviljas i följande fall?

23 Om  graviditeten utgör en allvarligt fara för kvinnans
hälsa?

1 borde beviljas
2 borde ej beviljas
3 svårt att säga

24 Om modern är ogift?
1 borde beviljas
2 borde ej beviljas
3 svårt att säga

25. Om familjens bostadshållanden är dåliga?
1 borde beviljas

2 borde ej beviljas
3 svårt att säga

26. Om föräldrarna inte skulle önska ett nytt barn till
familjen?

1 borde beviljas
2 borde ej beviljas
3 svårt att säga

27. Om barnet sannolikt är enormalt eller sjukt?
1 borde beviljas
3 borde ej beviljas
2 svårt att säga

HURUDAN JAG ÄR

Varje människa har en bestämd bild av sig själv. Er uppgift är nu att
beskriva er själv sådan Ni anser er vara. På följande sidor finns
det ord med vilka Ni får beskriva er själv. Orden är motsatta och
representerar ytterligheter av något drag eller någon egenskap.

Mellan orden finns fem streck. Markera ett kryss på strecken mellan
orden, närmare det ord som ni anser an bättre beskriver just er själv.
Exempel:

glad __ __ __ __ __sorgsen

På det här sättet visar Ni att Ni är sorgsen

ljus __ __ __ __ __ mörk
På det här sättet visar Ni att Ni är mer ljus än
mörk

Svara öppet hurudan Ni verkligen anser er vara och inte vad
Ni tror att andra anser er vara eller möjligen hurudan Ni
skulle vilja vara.

Arbeta rasktt och fastna inte för mycket på detaljer. Använd modigt
även ytterlighetsalternativen och märk ett kryss på mittersta
strecket endast i sådant fall, där Ni tycker att de båda
egenskaperna faktiskt beskriver Er lika bra eller illa.

a. Hurudan jag är?

ivrig, enträgen _ _ _ _ _ jämn, sansad

vanlig, är som
andra _ _ _ _ _ originell. säregen

vill ha omväxling
spänning _ _ _ _ _ vill ha jämnt, tryggt liv

behåller fattningen
även i svåra  situationer_ _ _ _ _ förlorar lätt fattningen

modig, har initiativ _
förmåga i sällskap _
med motsatt kön_ _ ängslig, skygg i sällskap

__ med motsatt kön

vill syssla med olika slags
uppgifter fördjupar sig grundligt i 

en uppgift

älskar sällskap trivs ensam
vänlig, hjälpsam bekymrar sig främst

om egna saker

lyder gärna andra leder helst andra

spänner sig i olika
frågor, är osäker på framtiden modig, bekymrar sig inte

i förväg om saker och ting
undergiven dominerande

sexuellt tilldragande sexuellt mindre
tilldragande

lugn livlig

vill offra sin tid på är inte intresserad av an
andras bästa dras bekymmer

fallenhet för svart- ej fallenhet för
sjuka svartsjuka



intelligent _ _ _ _ _ mindre intelligent

då arg, avreagerar då arg, självbehärskad,

sig på sin omgivning_ _ _ _ _ håller vreden inom sig

har stark vilja _ _ _ _ _ har svag vilja

är teoretiskt begå- _ _ _ _ _ är praktiskt begåvad
vad har läshuvud
barnkär _ _ _ _ _ mindre barnkär

b. Hurudan människa är eller var Er far? Om Ni inte har
vuxit upp med er far eller om Ni har känt honom mycket
dåligt, märk ett kryss hit__ och gå vidare till följande fråga.
mild _ _ _ _ _ sträng
dominerande _ _ _ _ _ undergiven
som människa som människa av föga
betydelseful för mig betydelse för mig
helt nykter _ _ _ _ _ nyttjade mycket

alkohol

c. Hurudan  människa är eller var Er mor? Om Ni inte bar
vuxit upp med, er mor eller om Ni har känt henne
mycket dåligt, kryss hit__, och gå vidare till följande
fråga.

mild _ _ _ _ _ sträng

dominerande _ _ _ _ _ undergiven

som människa som människa av föga
betydelseful för mig betydelse för mig

d. Hurudant  var Ert barndomshem?

dominerat av inre  _ _ _ _ _ harmoniskt
gräl
förmöget _ _ _ _ _ medellös
känslofult _ _ _ _ _ fattigt känslodöljande
lyckligt _ _ _ _ _ icke lyckligt
religiöst _ _ _ _ _ icke religiöst
hemlighållande öppenhjärtigt
i sexualfrågor i sexval frågor

Ifylles av  gifta personer:
e) Hurudan människa  är Er make (maka)?
dominerande _ _ _ _ _ undergiven
känslofull _ _ _ _ _ förnuftig

fordrar omväxling _ _ _ _ _ vill föra ett jämnt liv

blir lätt sexuellt_ _ _ _ _ blir långsamt sexuellt
upp-
upphetsad tänd

ansvarsmedveten utan ansvarskänsla,
mindre ansvarsmedveten

inbunden öppen

barnkär mindre barnkär

fallenhet för svart- ej fallenhet för svartsjuka
sjuka

helt nykter nyttjar mycket alkohol

ömhjärtad hårdlynt

sexuellt tilldragande sexuellt mindre
tilldragande

Till alla:
f. Svara på följande frågor genom att sätta ett kryss i någondera
_rutan som står framför ordet ja eller ordet nej

Känner Ni er ibland lycklig, ibland deprimerad, utan att _ ja
någon klar orsak föreligger? nej

Föredrar Ni att verka för något, hellre än att planera någon ja
verksamhet? nej

Växlar ert humör ofta oberoende av om någon på visbar ja
orsak härtill föreligger ? nej

År Ni lycklig dä Ni är med om ett förehavande som fordrar ja
snabb verksamhet? nej
Har Ni fallenhet för att bli nedstämd? ja

nej
Irrar era tankar ofta när Ni försöker koncentrera er på ja
någonting? nej

Tar Ni vanligen hand om initiativet då Ni försöker få nya ja
vänner? nej
Har Ni fallenhet för att handla snabbt och säkert? ja

nej
Sjunker Ni ofta i era egna tankar fastän man förutsätter att

ja
Ni skall delta i en diskussion? nej
Anser Ni er vara en livlig person ? ja

nej
Känner Ni er någon gång full av energi och ibland åter helt 

ja

oföretagsam? nej

År det viktigt för Er att knyta många mänskliga ja
kontakter? nej



Följande frågor är avsedda för kvinnor. Män övergår till fråga 41 på
sidan 8
28. Har Ni någonsin varit gravid?

1 ja
2 nej — Övergå till fråga 40 på sidan 8

29. I det följande ber vi Er lämna uppgifter om era graviditeter.
Utmark i nedanstående rutnät de ifrågavarande uppgifterna om all
Era graviditeter även om sådana, som har slutat med missfall eller
abort (avbrytandet av graviditet). Kom ihåg, att alla av Er
lämnade uppgifterna är absolut konfidentiella.

GRAVIDITETEN
 BÖRJADE

GRAVIDITETEN
SLUTADE

NÄR SLUTADE
GRAVIDITETEN ?

OM GRAVIDITETEN
SLUTADE MED LEVANDE
FÖTT BARN

FÖRSTA
GRAVIDITETEN

1 efter en längre
tids väntan
2 ungefär dä när den önskades
3 tidigare än  avsett
4 när man ej hade för avsikt att
skaffa barn, varken då eller senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet

1 lever
mån                                   år 2 har dött i ___ålder

ANDRA
GRAVIDITETEN

1 efter en längre tids väntan
2  ungefär då när den önskades
3 tidigare än avsett
4 när man ej hade för avsikt att
skaffa barn, varken då eller senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever
2 har dött i ___ålder

mån.                                    år

TREDJE
GRAVIDITETEN

1. efter en längre  tids väntan
2 ungefär dä när den önskades
3 tidigare än avsett
 4 när man ej hade för avsikt att
skaffa barn,  varken då eller
senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever
2 har dött i____ålder

mån.                                 år

FJÄRDE
GRAVIDITETEN

1 efter en längre tids väntan
2 ungefär då när den önskades
3 tidigare än avsett
4 när man ej hade för  avsikt att
skaffa barn varken då eller senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

/ Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever
2 har dött i ålder

mån.                                 år

FEMTE
GRAVIDITETEN

1 efter en längre tids väntan
2 ungefär då  när den
önskades  3 tidigare än
avsett
4 när man ej hade för avsikt att
skaffa barn, varken då eller
senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
 barnet
1 lever
2 har dött i ____ålder

mån.                               år

SJÄ TTE
GRAVIDITETEN

1 efter  en lä ngre t i d s
vä n t a n
2  u n gefä r då  när den
ö nskades
3 tidigare ä n avsett
4 nä r  man ej  hade fö r  i avsikt
att skaffa barn, varken då  eller
senare

I med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

mån                               år

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever
2 har dö tt i ___ålder

SJUNDE
GRAVIDITETEN

1 efter  en lä ngre t i d s
vä n t a n
2  u n gefä r då  när den
ö nskades
3 tidigare ä n avsett
4 nä r  man ej  hade fö r  i
avsikt att skaffa barn, varken
då eller senare

I med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

mån                              år

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever
2 har dö tt i ___ålder



ÅTTONDE
GRAVIDITETEN

1 efter en längre tids väntan
2  ungefär då när den önskades
3 tidigare än avsett
4 när man ej hade för avsikt att
skaffa barn, varken då eller senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever
2 har dött i ___ålder

mån.                                    år
NIONDE
GRAVIDITETEN

1. efter en längre  tids väntan
2 ungefär dä när den önskades
3 tidigare än avsett
 4 när man ej hade för avsikt att
skaffa barn,  varken då eller
senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever

mån.                                 år

TIONDE
GRAVIDITETEN

1 efter en längre tids väntan
2 ungefär då när den önskades
3 tidigare än avsett
4 när man ej hade för  avsikt att
skaffa barn varken då eller senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

/ Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
Barnet
1 lever
2 har dött i ålder

mån.                                 år

Om  graviditeterna har varit flera  än tio, utmärks i nedanstående rutnät uppgifterna om den sista graviditeten.
SISTA
GRAVIDITETEN

1 efter en längre tids väntan
2 ungefär då  när den
önskades  3 tidigare än
avsett
4 när man ej hade för avsikt
att skaffa barn, varken då eller
senare

1 med levande fött barn
2 med dödfött barn
3 med missfall
4 med abort

Var barnet
1 pojke
2 flicka
x tvillingar
 barnet
1 lever
2 har dött i ____ålder

mån.                             .. år

30 Ni har alltså genomgått  (anteckna  antalen på strecken) 34 Hade ni  före Er första förlossning
__ födslar med levande fött barn på rådgivingsbyrå eller av barnmorska fått
__ födslar med dödfött barn förlossningsförbedelse d.v.s. om
__ missfall förlossningens gång samt råd  om hur man borde

handla i förlossningens olika skeden?
__  på sjukhus utförda aborter
__ annorstädes utförda aborter 1 nej, men jag skulle ha velat
31 Nu levande egna barn 2  nej, och jag skulle  inte ha velat heller

Ni  alltså _____ st 3 ja, men för litet
av vilka pojkar _____ st 4 ja, tillräckligt

5 ja, t.o.m. för mycket
och flickor _____ st 6 jag har inte fött
32. Har Ni andra än egna barn 35. Är Ni i gravid för närvarande?
t. ex. adoptivbarn eller barn från 1 nej
er  makas (makes) tidigare äktenskap? 2 svårt att  säga
1 Nej 3 ja
2 Ja ___pojkar, ____flickor Följande  två  frågor är avsedda till de kvinnor, som är

eller har varit gifta. De andra övergår till frågan 38.
33.Ni torde ännu minnas , hurudan upplevelsen av er första förlossning?
var. Var den
1 mycket eller outhärdligt  smärtsam 36. Var ni gravid när äktenskapet ingicks?
2 smärtsam 1 ja
3 inte så smärtsam 2 nej Övergå till frågan 38
4 ganska smärtfri 37.Utgjorde graviditeten den huvudsakliga orsaken

till att äktenskapet ingicks?
5 helt smärtfri
6 jag kommer inte ihåg, svårt att säga 1 nej
8  omöjligt att svara på kejsarsnitt el.dyl. 2 svårt att säga
0 jag har aldrig fött 3  ja

Följande fråga är avsedd för de kvinnor som någon gång i
sitt liv  en eller flera aborter eller har velat aborten .Andra
övergår till frågan 40.
38. Har ni någon gång sökt abort (avbrytade av

graviditeten läkare utan att dock få sedan?
1 nej
2 ja. en gång
3 ja. två gånger eller mera

39. Vilken anser Ni själv har varit den viktiga
orsaker att Ni ej önskade att graviditeten skulle
fortsätta? Om aborterna varit flera eller om flera
orsaker avgörande



Ringa in de viktigaste orsaker
1 ekonomiska svårigheter
2 bostadsvårigheter
3 svårigheter med barnskötsel (av det nya eller av de
föregående barnen)
4 graviditeten började för snart efter föregående för-
lossning
5 en ensam mors svårigheter
6 äktenskapsproblem
7 mannens alkoholbruk
8 mannens påtryckning
9 anhörigas eller släktingars påtryck
10 avbrytandet av studier
11 förvärvsarbetet hotat
12 fysisk sjukdom, vilken?_______
13 andligt tryck,  utmattning,

depression efter nervositet
14 annan orsak, vilken?____

Till alla kvinnor som är under 50 år:
40 Låt oss anta, att Ni just nu skulle märka att Ni är

gravid. Skulle Ni vilja avbryta graviditeten?
1  jag skulle säkert inte vilja
2  jag skulle troligen inte vilja
3  svårt att säga
4 jag skulle troligen vilja.
5 jag skulle säkert vilja

Följande frågor är avsedda till alla gifta. De andra övergår till
frågan 45.
41 Tycker Ni att i ert nuvarande äktenskap är

l mycket lyckligt
2 ganska lyckligt
3 varken olyckligt eller lyckligt
4 ganska olyckligt
5 mycket olyckligt

42. Får Ni förståelse av Er maka (make)?
1 ofta
2 ibland
3 nästan aldrig

43. Att diskutera sexualfrågor med  er hustru (man), är det
1 mycket svårt eller omöjligt
2 ganska svårt eller besvärligt
3 inte så svårt, bara man kommer i gång
4 det är inte alls svårt, det går öppet och lätt

44. Hur viktig anser Ni sexuallivets betydelse vara för den
vetenskapliga lyckan?

1 mycket viktig
2 viktig
3 inte så viktig
4 inte alls viktig
5 svårt att säga

Till alla:
I det följande framför vi några påståenden, av
vilka en de lär sanna ,andra åter orätta. Er uppgift är nu att
svara huruvida ett påstående, enligt er åsikt
är rätt eller orätt,

45. Syfilis är den vanligaste könssjukdomen i Finland

49. I vilket skede av menstruationscykeln blir gravid?
1 under själva menstruationen
2 just före menstruationens början
3 genast efter menstruationen
4 i mitten av menstruationscykeln
5 ingen  skillnad mellan olika tidpunkter
6 svårt att säga

50 Med sterilisering förstås en operation, däri man
upphäver

1 förmågan att få barn
2 den sexuella lusten och förmågan
3 båda ovannämnda
4 svårt att säga

51.  Hur ofta tvättar Ni era könsorgan (underlivstvätt)?
1 en gång i månaden eller inte så ofta
2 några gånger i månaden
3 en gång i veckan
4 2—3 gånger i veckan
5 4—6 gånger t veckan
6 en gång om dagen
7 oftare än en gång om dagen

52. Vid vilken ålder fick Ni första gången veta att
graviditet kan  förhindras genom användandet av
preventiva åtgärder
(ungefär) vid __________ års ålder

(Till alla män☺
53. Vid vilken ålder hade Ni er första sädesavgång?

(ungefär) vid __________ års ålder
__________sätt ett kryss hit, om Ni aldrig

haft sädesavgång
Till alla:
54. Fick Ni i  ert barnsdomshem kunskaper om frågor som
anknyter sig till sexuallivet?

1 ja, t.o.m. för mycket
2 ja, tillräckligt
3 ja, men for litet
4 nej, men jag skulle ha velat få
5 nej, och jag skulle inte heller ha velat få

55- Har Ni fått sexualupplysning i skolan?
1 ja, t.o.m. för mycket
2 ja, tillräckligt
3 ja, men för litet
4 nej, men jag skulle ha velat få
5 nej, och jag skulle inte heller ha velat få

56. Skulle Ni säga att Ni  lätt blir förälskad?
1 ja
2 nej
3 svårt att säga.

57. Hur många personer skulle Ni säga, att Ni varit
ordentligt förälskad i under ert liv?

_____personer

58. Har Ni någonsin erfarit djup besvikelse
i kärlek?

1 nej
2 ja, en gång
3 ja, t.o.m flere gånger

1 rätt
2 orätt
3 svårt att säga

46. En kvinna kan inte bli gravid vid sitt första samlag
1 rätt
2 orätt
3 svårt att säga

47. Om man blir skräm mitt i samlaget kan mannens
penis fastna  så att endast en läkare kan loss den

1 rätt
2 orätt
3 svårt att säga

48. Självtillfredsställelse är inte skadligt för hälsan
1 rätt
2 orätt
3 svårt att säga

59. Finns det för tillfället man eller kvinna som Ni
verkligen älskar?

1 ja
2 nej
3 svårt att säga

60. Finns det för tillfället någon man eller kvinna som
verkligen älskar Er?

1 ja
2 nej
3  svårt att säga



61 Hur gammal var Ni när Ni upplevde ert livs första
kyss?

__ år gammal (om Ni inte minns exakt, ange upp
skattad ålder)
__ jag har aldrig kysst (sätt ett streck på linjen)

62. Hur gammal var Ni när Ni första gången hade stadigt
sällskap?

__ år gammal (om Ni inte minns exakt, ange uppskattad
ålder)

63. Har Ni haft samlag?
1 ja
2 nej -övergå till fråga 102

64. Hur gammal var Ni när Ni hade ert första samlag?
___år gammal

65. Hur gammal var er partner då?
hon (han) var _____år gammal (om Ni inte vet exakt,
ange uppskattad ålder)
66.Ägde ert  första samlag rum?

1 med en tillfällig bekantskap
2 med en vän eller nära bekant
3 med ert stadiga sällskap
4 när Ni var förlovad
5 när Ni var gift

72. Hade Ni förtärt alkohol före ert första
samlag?

1 inte alls
2 ja, en smula
3 ja, måttligt
4 ja, mycket

73. Ångrade Ni ert förstå samlag efteråt?
1 inte alls
2 ja, litet
3 ja, ganska mycket
4 ja, oerhört

74. Om Ni alldeles på egen hand fick avgöra, hur ofta
skulle Ni helst vilja ha samlag?
1 aldrig
2 en gång i månaden eller inte så ofta
3 ett par, tre gånger i månaden
4 en gång i veckan
5 ett par gånger i veckan \
6 3-4 gånger i veckan
7 5-6 gånger i veckan
8 varje dag eller oftare

75. Har de samlag som Ni upplevt, för det mesta varit
mycket behagliga
1 mycket behagliga
2 ganska behagliga
3 varken obehagliga eller obehagliga
4 ganska obehagliga
5 mycket obehagliga
6 svårt att uppskatta

67. Gifte Ni er senare med er första sexualpartner?
1 nej
2 ja
3 redan gifta

68. Var utgjorde Ni det första samlaget?
01 i föräldrahem
02 i (hans) föräldrahem
03 i  egen bostad
04 i (hans) egen bostad
05 i gemensamma bostad
06 i kamrats bostad
07 på hotellet
08 på tänt
09 på båt
10 i sommarstuga eller villa
11 i bil
12 i lada
13 utomhus, var? _________________
14 annorstädes, var? __________________

69. Ville ni själv inlåta er i samlaget då?
1 jag ville mycket gärna
2 jag ville i någon mån
3 jag var motsträvig men lät mig övertalas
4 jag skulle inte ha velat, de andra utövade påtryck på

mig
5 jag skulle inte ha velat, partnern utövade påtryck på

mig
6 jag skulle inte ha velat, partnern tvingade mig med hot

om att bruka våld
7 jag skulle inte ha velat, partnern våldtog mig

70 Användes vid ert första samlag några preventiva
förhindra graviditet? (Om flere metoder

en ring kring alla använda metoder)
0 ingenting användes
1 mannen avbröt samlaget (»var försiktig»)
2 mannen använde kondom
3 annan metod användes, vilken ?

______________________
71. Hur kändes det efter Ert första samlag?
En hurudan upplevelse utgjorde det första samlaget för
Er?(ifylles på samma sätt som föregående frågeserie
”Hurudan jag är)
behaglig __ __ __ __ __ obehaglig
smärtsam __ __ __ __ __ icke smärtsam

76. Hur ofta har Ni haft samlag under den senaste
månaden (under de 30 senaste dygnen)?

1 inte alls
2 en gång i månaden
3 ett par, tre gånger i månaden
4 en gång i veckan
5 ett par, tre gånger i veckan ,
6 3-4 gånger i veckan
7 5-6 gånger i veckan
8 varje dag eller oftare

77. När hade Ni samlag senast?
01 under idet senaste dygnet
02 för 1-2 dygn sedan
03 för 3-4 dygn sedan
04 för 5-7 dygn sedan
05 för 1-2 veckor sedan
06 för 3-4 veckor sedan
07 för l-3 månader sedan
08 för 4-12 månader sedan
09 för l- 2 år sedan
10 för 3-10 år sedan
11  för över 10 år sedan

78. Vilka preventivmetoder har Ni eller er partner använt?
Sätt en ring kring alla de metoder, som Ni har
erfarenhet av
00 vi har aldrig använt något - övergå till fråga 84
11 avbrutet samlag (»mannens försiktighet»)
22  kondom (gummi)
33  »säkra dagar», rytmmetoden
44  preventivpiller
55 pessar (en gummiskål som anbringas i vaginan)
66  preventivskum- eller salva el.dyl.
77 spiral (livmoderinlägg)
88  sköljning
99  annan metod, vilken ?_______

79. Vilken preventivmetod har Ni använt tillsammans med
er partner under den gångna månaden (30 dygn)? (Sätt en
ring kring alla använda metoder)

11  avbrutet samlag {»mannens försiktighet»)
22 kondom (gummi)
33  »säkra dagar», rytmmetoden
44 preventivpiller
55  pessar
66  preventivskum eller salva
77 spiral
88  sköljning
99 annan metod, vilken? _____________



01 ingen, för vi vill ha barn
02 ingen, för vi tycker att det är fel att övergå
använda preventiva åtgärder till
03 ingen, för vi tycker inte om att fråga 81
använda preventiva åtgärder
04 ingen, för vi kan inte få barn
05 jag har inte haft samtag under den

gångna månaden

89. Vilken ställning intog Ni vid ert senaste samlag?
1 liggande ansikte, mot ansikte, mannen över och kvinnan

under
2 liggande ansikte mot ansikte, kvinnan över och mannen

under
3 på sidan
4 annan ställning
5 vi intog två eller flere ställningar

80.  Har preventiva åtgärder under senaste månad (30
dygn) vidtagits regelbundet eller har användningen
emellanåt underlåtit?

1 absolut regelbundet
2 lät bli att använda en gång
3 lät bli att använda ett par gånger
4 lät bli att använda några gånger
5 lät bli att använda flere gånger

81 Anser Ni att någon av nedannämnda
preventivmetoder . enligt er erfarenhet är besvärlig eller
obehaglig att använda?(Sätt en ring kring alla de metoder
som Ni anser att är besvärliga att använda)

11 avbrutet samlag
22 kondom (gummi)
33 »säkra dagar», rytmmetoden
44 preventivpiller
55 pessar
66 preventivskum- eller salva
77 spiral
88 sköljning

82. Har någon av följande omständigheter någon gång för-
orsakat svårigheter vid förebyggandet av graviditet? (Sätt en
ring kring alla de omständigheter, som har förorsakat
svårigheter).

1 preventivmedlens höga priser
2 läkarbesök for preventivhjälp
3 köpa preventivmedel känns pinsamt
4 rädsla för preventivåtgärdens hälsovådlighet
5 oenighet med partnern i preventivfrågor
6 annan svårighet, vilken? _________

83. Har någon av nämnda preventivmetoder någon gång
svikit er trots regelbunden användning, med ofrivillig
graviditet som följd?

1 nej
2 ja, vilken eller vilka? _______

84. Med vem hade Ni ert senaste samlag?
1 med äkta maka(make)
2 med frölovad
3 med stadigt sällskap
4 med vän eller bekant
5 med tillfällig partner

85. Hade Ni förtärt alkohol före ert senaste samlag?
1 inte alls
2 ja, en smula
3 ja, måttligt.
4 ja, mycket

86. Vem av Er tog initiativet till ert senaste samlag?
1 jag mera
2 den andra mera
3 båda lika mycket

87. Hur upplevde Ni ert senaste samlag?
1 mycket behagligt
2 ganska behagligt
3 varken behagligt eller obehagligt
4 ganska obehagligt
5 mycket obehagligt

88.  Hör kyssar, smekningar och förspel i allmänhet till Era
samlag?
1 ja. men jag skulle vilja ha mera av sådant
2 ja, just så som jag vill
3 ja, men jag  tycker inte om sådant
4 nej, men jag skulle önska sådant
5  nej, och jag skulle inte vilja ha sådant heller

Följande frågor är avsedda för kvinnor.(män övergår till fråga 96)
90. Orgasm kallas den sexuella njutningens avslutande i
utlösning och känsla av välbefinnande. Har Ni fått orgasm
vid samlag?

1 alltid
2 nästan alltid eller för det mesta
3 ungefär varannan gång
4 ganska sällan
5 sällan
6 aldrig -överger  t i l l  fråga 93

91. Fick Ni orgasm vid ert senaste samlag?
1 nej
3 ja
2 svårt att säga

92. Vid vilken ålder fick Ni för första gången orgasm vid sam-
lag?

Vid_______ års ålder
93. Har rädslan för icke-önskad graviditet besvärat Er
eller förorsakat olust gentemot sexuallivet?

1 ja, ständigt
2 ja, ofta
3 ja, ibland
4 inte just någonsin
5 aldrig

Till gifta kvinnor:
94. Det inträffar inte sällan, att mannen inte- är i stånd
till samlag på grund av att penis inte blir styv eller att den
blir slak genast när samlaget påbörjas. Har sådant
inträffat er man under det gånga året?

1 fortsättningsvis
2 nästan varje gång
3 ganska ofta
4 ganska sällan
5 nästan aldrig
6 inte en gång

Till dem, vilkas menstruation varaktigt har upphört.
95. Tycker Ni att er sexuella lust efter övergångsåldern
har

1 ökat märkbart
2 ökat en aning
3 varit som förut
4 minskat en aning
5 klart minskat

Till män och kvinnor:
96. Med hur många personer har Ni haft samlag; under Ert  liv

med______ personer
97. Har Ni någonsin haft samlag med någon annan än er

maka(make)?
0 jag har inte varit gift
1 ja, före äktenskapet
2 ja. under äktenskapet
3 ja. både före och under äktenskapet
4 har aldrig

98. Har Ni någonsin haft någon könssjukdom? (syfilis)
1 nej
2 ja, en gång
3 ja, ett par gånger
4 ja, några gånger
5 ja, flere gånger



Följande frågor är avsedda för män. (Kvinnor går vidare till
fråga 102.) '

99. Det inträffar inte sällan, att mannen inte är i stånd
till samlag på grund av att penis inte blir styv eller att
den blir stek genast när samlaget påbörjas. Har sådant
hänt Er under det gångna året?

1 fortsättningsvis
2 nästan varje gång
3 ganska ofta
4 ganska sällan
5 nästan aldrig
6 inte en gång

100. Har Ni under ert liv lidit av fortsatt impotens?
1 har aldrig förekommit hos mig
2 har förekommit under några veckors tid
3 har förekommit under några månaders tid
4 har förekommit under en tid av ½-1 år
5 har förekommit under en tid av l-2 år
6 har förekommit under en tid av 3-5 år
7 har förekommit under en tid av 6-10år
8 har förekommit under en tid av över 10 år

101. Har Ni diskuterat de här svårigheterna med läkare?
1 nej
2 ja, men jag har inte fått hjälp
3 ja, och jag har fått hjälp
4 jag har inte haft dylika svårigheter

Till alla
102 Med självtillfredsställelse (masturbation  eller  onani)

förstår  man smekning och eggning av de egna
könsorganen, vilket får till stånd välbehag och kan
leda till utlösning eller orgasm. Väldigt många
människor utövar självtillfredsställelse åtminstone i
något skede av sitt liv.
När onanerade Ni senast?
1 under det gångna dygnet
2 under den gångna veckan
3 under den gångna månaden
4 under det gångna året
5 1-10 år sedan
6 över 10 år sedan
7 har sedan aldrig

onanerat

103 Hur ofta har  Ni onanerat under den senaste månaden?

1 inte en gång
2 en gång
3 2-3 gånger  i månaden
4 en gång i veckan
5 ett par gånger i veckan
6 3-4 gånger  i veckan
7 5-6 gånger i veckan
8 varje dag eller oftare

Till alla:
104. Har några personer i något skede av Ert liv på

störande sätt blanda sig i Ert umgänge eller Ert
sexualliv?
1  inte alls
2 i någon mån
3 mycket

l05. Anser Ni att er könsdrift riktar sig
1 enbart mot manskön
2 till övervägande del mot manskön
3 lika mycket mot båda könen
4 till övervägande del mot kvinnokön
5 enbart mot kvinnokön

106. Har Ni läst eller bläddrat i någon tidning eller bok i
senaste året, som Ni anser kan betecknas som
pornografisk
1 ja
2 svårt att säga
3 nej - Övergå till fråga 109

107. Var fick Ni senast tag på en tidning eller bok av
nyssnämnd slag?
1 jag köpte från en bokhandel
2 jag köpte från en bok- eller tidningskiosk, tobak

handel el.dyl.
3 jag köpte på grund av en annons i tidningen
4 jag köpte av en privathandlande (ej från butik)
5 jag fick till låns,
6 den råkade i mina händer av en händelse, över

kände
7 den påtrugades mig mot min vilja

108. Var det Ni senast läste
1någon allmänt till saluvarande inhemsk tidning
2någon annan tidning eller bok

109. Om Ni till slut skulle uppskatta ert eget sexualliv sett i
en helhet, så anser Ni det vara

1 mycket tillfredsställande
2 ganska tillfredsställande
3 varken otillfredsställande eller tillfredsställande
4 ganska otillfredsställande
5 mycket otillfredsställande

110. Hur tycker Ni att det har varit att svara pä frågorna i
här frågeformuläret?
(Svarssättet lika som i frågeserien »Hurudan jag är»)

angenämt _ _ _ _ _ motbjudande

viktigt _ _ _ _ _ onödigt

betryckande _ _ _ _ _ frigörande

111. Tycker Ni att något mycket viktigt och väsentligt om
ert liv, er förhållning till sexualfrågor eller annat som
Ni skulle vilja berätta mera om, inte har beaktat i
denna utfrågning?
Härnedan kan Ni skriva era åsikter och tankar:

TACK FÖR BESVÄRET!
Slut svarsformuläret i kuvertet. Limma fast kuvertet och ge det åt
intervjuaren.

Alla de av Er lämnade uppgifterna är absolut konfidentiella. Er
identitet är absolut hemlig.


